
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

تافاصلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

11a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 271  )  ( 78  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نينسحملا يزجن  كلذك  انإ  ايؤرلا  تقدص  دق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-2 (( . ميظع حبذب  هانيدفو  نيبملا *  ءالبلا  وهل  اذه  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . نينمؤملا اندابع  نم  هنإ  نينسحملا *  يزجن  كلذك  ميهاربإ *  ىلع  مالس  نيرخآلا *  يف  هيلع  انكرتو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . نيبم هسفنل  ملاظو  نسحم  امهتيرذ  نمو  قاحسإ  ىلعو  هيلع  انكرابو  نيحلاصلا *  نم  ايبن  قاحسإب  هانرشبو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . ميقتسملا طارصلا  امهانيدهو  نيبتسملا *  باتكلا  امهانيتآو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 )) ةاروتلا وهو  اهريغو  ماكحألاو  دودـحلا  نم  هب  ىتأ  اميف  نايبلا  غيلبلا  نيبتـسملا ))  باتكلا  اـمهانيتاءو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. ميقتسملا قيرطلا ((  طارصلا ))  امهانيدهو 
كلذك7- انإ  نوراهو *  ىسوم  ىلع  انم ((  مالس ))  انـسح ((  ءانث  نيرخألا ))  ىف  امهيلع  انيقبأ ((  انكرتو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( . نينمؤملا اندابع  نم  امهنإ  نينسحملا *  ىزجن  امهانيزج ((  امك  (( 
-8 (( . نيلسرملا نمل  سايلإ  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هريغ9- ليقو  ىسوم  يخأ  نوراه  يخأ  نبا  وه  ليق  نيلسرملا ))  نمل  هكرتو ((  هلوأ  ةزمهلاب  سايلإ ))  نإو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 12ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  79ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  20جمانرب 

ةيمقرلا 3ةبتكملا 
ًايلاح 114نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
123

سمألا راوز 
808
راوزلا يلامجإ 

6838809

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
263

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26829
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
514

راوزلا لجس 
15
ةيمقرلا ةبتكملا 

108
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 . اهيحاونو كبلعبب  موق  ىلإ  لسرأ  ، 
-10 . هللا نوقتت ))  الأ  هموقل  لاق  اردقم ((  ركذاب  بوصنم  ذإ ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-11 (( نورذتو هنودبعتأ ((  يأ  كب :  ىلإ  افاضم  اضيأ  دلبلا  يمس  هبو  بهذ ،  نم  مهل  منص  مسا  العب ))  نوعدتأ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هنودبعت الف  نيقلاخلا ))  نسحأ  نوكرتت (( 

11b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 262  )  ( 65  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 )) هنودـبعتأ يأ  كب :  ىلإ  افاضم  اضيأ  دـلبلا  يمـس  هبو  بهذ ،  نم  مهل  منـص  مسا  العب ))  نوعدـتأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 . هنودبعت الف  نيقلاخلا ))  نسحأ  نوكرتت ((  نورذتو )) 

-2 . نسحأ نم  لدبلا  ىلع  اهبصنبو  وه ،  رامضإ  ىلع  ةثالثلا  عفرب  نيلوألا ))  مكئآباء  برو  مكبر  هللا  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-3 . رانلا يف  نورضحمل ))  مهنإف  هوبذكف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
انسح4- ءانث  نيرخألا ))  ىف  هيلع  انكرتو  اهنم ((  اوجن  مهنإف  مهنم  نينمؤملا  يأ  نيـصلخملا ))  هللا  دابع  الإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

بلهملل مهلوقك  ابيلغت ،  هعم  اوعمجف  هعم  نمأ  نمو  وه  ليقو :  هركذ ،  مدقتملا  سايلإ ))  وه ((  ليق  نيـساي ))  لإ  ىلع  انم ((  مالـس ))  )) 
 . اضيأ سايلإ  هب  دارملا  هلهأ :  يأ  دملاب  نيساي ))  لآ  ةءارق ((  ىلعو  نوبلهملا ،  هموقو : 

؟. 5- ميهاربإ ةيرذ  نم  مالسلا  هيلع  سيردإ  له 
؟. 6- ىلاعت هللا  نوعدي  الو  العب  نوعدي  مهنأ  دارملا  له  نيقلاخلا ))  نسحأ  نورذتو  العب  نوعدتأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
-7 (( . ميظعلا بركلا  نم  امهموقو  امهانيجنو  نوراهو *  ىسوم  ىلع  اننم  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . ميقتسملا طارصلا  امهانيدهو  نيبتسملا *  باتكلا  امهانيتآو  نيبلاغلا *  مه  اوناكف  مهانرصنو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
اندابع9- نم  امهنإ  نينـسحملا *  يزجن  كلذـك  اـنإ  نوراـهو *  ىـسوم  ىلع  مالـس  نيرخـآلا *  يف  اـمهيلع  اـنكرتو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

 (( . نينمؤملا
برو10- مكبر  هللا  نيقلاخلا *  نسحأ  نورذتو  العب  نوعدتأ  نوقتت *  الأ  هموقل  لاق  ذإ  نيلـسرملا *  نمل  سايلإ  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

 (( . نورضحمل مهنإف  هوبذكف  نيلوألا *  مكئابآ 

12a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 277  )  ( 83  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- هنإ  نينسحملا *  يزجن  كلذك  انإ  نيساي *  لإ  ىلع  مالس  نيرخآلا *  يف  هيلع  انكرتو  نيصلخملا *  هللا  دابع  الإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
 (( . نينمؤملا اندابع 

مكنإو2- نيرخآلا *  اـنرمد  مث  نيرباـغلا *  يف  ازوجع  ـالإ  نيعمجأ *  هلهأو  هاـنيجن  ذإ  نيلـسرملا *  نمل  اـطول  نإو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 
 (( . نولقعت الفأ  ليللابو  نيحبصم *  مهيلع  نورمتل 

؟. 3- اهتقيقح نايبل  وأ  اهيف  احدق  وه  له  ازوجع ))  الإ  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 4- طول ةصق  يف  نيرباغلا ))  يف  ىلاعت (( : هللا  لوق  ىنعم  ام 
-5 (( . نوحشملا كلفلا  ىلإ  قبأ  ذإ  نيلسرملا *  نمل  سنوي  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

27730

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
3ابوروأ
5تارامإلا

1ارسيوس
6نيصلا
1ايناملأ
16رئازجلا

2رصم
1اسنرف

ةدحتملا 2ةكلمملا 
1قارعلا
4ندرألا

12ايبيل
9برغملا

Ne1
1نيطسلف

2ايسور
4ةيدوعسلا

-5 (( . نوحشملا كلفلا  ىلإ  قبأ  ذإ  نيلسرملا *  نمل  سنوي  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
باذعلا6- مهب  لزني  مل  امل  هموق  بضاغ  نيح  ةءولمملا  ةنيفسلا  نوحشملا ))  كلفلا  ىلإ  بره ((  قبأ ))  ذإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

لهأ عراق  مهاسف ))  ةعرقلا ((  هرهظت  هديس  نم  قبآ  دبع  انه  نوحالملا :  لاقف  رحبلا ،  ةجل  يف  تفقوف  ةنيفـسلا  بكرف  هب ،  مهدعو  يذلا 
 . رحبلا يف  هوقلأف  ةعرقلاب ،  نيبولغملا  نيضحدملا ))  نم  ناكف  ةنيفسلا (( 

نم7- نذإ  الب  ةنيفسلا  هبوكرو  رحبلا  ىلإ  هباهذ  نم  مالي  امب  تآ  يأ  ميلم ))  وهو  هعلتبا ((  توحلا ))  همقتلاف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
 : 87 نيملاظلا [ ))  نم  تنك  ينإ  كناحبـس  تنأ  آلإ  هلإ  ال  توحلا ((  نطب  يف  اريثك  هلوقب  نيركاذلا  نيحبـسملا ))  نم  ناك  هنأ  آلولف  هبر (( 

 . ةمايقلا موي  ىلإ  هل  اربق  توحلا  نطب  راصل  نوثعبي ))  موي  ىلإ  هنطب  ىف  ثبلل   [ )) 21
-8 (( . نيطقي نم  ةرجش  هيلع  انتبنأو  ميقس *  وهو  ءارعلاب  هانذبنف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
وأ9- ةثالث  دـعب  وأ  هموي  نم  لحاسلاب  يأ  ضرألا :  هجوب  ءآرعلاب ))  توحلا ((  نطب  نم  هانيقلأ  يأ  هانذـبنف ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

قاسب هلظت  عرقلا  يهو  نيطقي ))  نم  ةرجش  هيلع  انتبنأو  طعمملا ((  خرفلاك  ليلع  ميقـس ))  وهو  اموي ((  نيعبرأ  وأ  نيرـشع  وأ  مايأ  ةعبس 
 . يوق ىتح  اهنبل  نم  برشيو  ءاسمو  احابص  ةلعو  هيتأت  تناكو  هل ،  ةزجعم  عرقلا  يف  ةداعلا  فالخ  ىلع 

-10 . توبكنعلا ةصق  فعضو  راغلا ))  يف  امه  ذإ  نينثا  يناث  اورفك  نيذلا  هجرخأ  ذإ  هللا  هرصن  دقف  هورصنت  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  ىلع  مالكلا 
-11 (( نوديزي لب ((  وأ ))  فلأ  ةئام  ىلإ  لصوملا ((  ضرأ  نم  ىونينب  هموق  ىلإ  هلبقك  كلذ  دعب  هانلسرأو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . افلأ نيعبس  وأ  نيثالث  وأ  نيرشع 
؟. 12- هموق نع  ضرعأ  مث  كلفلا  ىلإ  قبأ  هنأو  سنوي  ةصق  هللا  ركذ  امل 
؟. 13- باذعلا نم  سنوي  وجني  ىتح  اذه  نأ  هجو  هل  لهف  رحبلا .  ةجل  يف  تفقوف  ةنيفسلا  بكرف  فنصملا :  لوق 

12b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 277  )  ( 66  ) 

 :- تايوتحملا  

همقتلاف1- نيضحدملا *  نم  ناكف  مهاسف  نوحـشملا *  كلفلا  ىلإ  قبأ  ذإ  نيلـسرملا *  نمل  سنوي  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةشقانم 
نم ةرجـش  هيلع  انتبنأو  ميقـس *  وهو  ءارعلاب  هانذبنف  نوثعبي *  موي  ىلإ  هنطب  يف  ثبلل  نيحبـسملا *  نم  ناك  هنأ  الولف  ميلم *  وهو  توحلا 

 (( . نوديزي وأ  فلأ  ةئام  ىلإ  هانلسرأو  نيطقي * 
-2 (( . نيح ىلإ  مهانعتمف  اونمآف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 (( . نوحشملا كلفلا  ىلإ  قبأ  ذإ  نيلسرملا *  نمل  سنوي  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . نيضحدملا نم  ناكف  مهاسف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . نوثعبي موي  ىلإ  هنطب  يف  ثبلل  نيحبسملا *  نم  ناك  هنأ  الولف  ميلم *  وهو  توحلا  همقتلاف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
اونمآف6- نودـيزي *  وأ  فلأ  ةـئام  ىلإ  هانلـسرأو  نيطقي *  نم  ةرجـش  هيلع  انتبنأو  ميقـس *  وهو  ءارعلاـب  هانذـبنف  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

 (( . نيح ىلإ  مهانعتمف 
-7 (( . نودهاش مهو  اثانإ  ةكئالملا  انقلخ  مأ  نونبلا *  مهلو  تانبلا  كبرلأ  مهتفتساف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
مهلو8- هللا ((  تانب  ةكئالملا  نأ  مهمعزب  تانبلا ))  كبرلأ  مهل ((  اخيبوت  ةكم  رافك  ربختـسا  مهتفتـساف ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

. ؟ كلذ نولوقيف  انقلخ  نودهاش ))  مهو  اثانإ  ةكئالملا  انقلخ  مأ  ىنسألاب (( ؟  نوصتخيف  نونبلا )) 

13a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 263  )  ( 71  ) 
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1نادوسلا
3سنوت
44اكيرمأ

تيالاتس ةمدخ  2دوزم 
ًايلاح 123نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2000744

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103106051

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
456561

راوزلا لجس 
104951

ةيمقرلا ةبتكملا 
722831

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

107836992

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نينبلا ىلع  تانبلا  ىفطصأ  نوبذاكل *  مهنإو  هللا  دلو  نولوقيل *  مهكفإ  نم  مهنإ  الأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-2 (( نوبذاكل مهنإو  هللا ((  تانب  ةكئالملا  مهلوقب :  هللا ))  دلو  نولوقيل *  مهبذـك ((  مهكفإ ))  نم  مهنإ  الأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. نينبلا ىلع  تانبلا  راتخا ((  يأ  تفذحف ،  لصولا  ةزمه  نع  اهب  ىنغتساو  ماهفتسالل ،  ةزمهلا  حتفب  ىفطصا ))  هيف (( 
-3 (( . نوركذت الفأ  نومكحت *  فيك  مكل  ام  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هناحبـس4- هنأ  لاذلا ،  يف  ءاتلا  ماغدإب  نوركذـت ))  الفأ  دـسافلا (( ؟  مكحلا  اذـه  نومكحت ))  فيك  مكل  ام  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . دلولا نع  هزنم  ىلاعتو 
-5 (( . نيبم ناطلس  مكل  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 . ادلو هلل  نأ  ةحضاو  ةجح  نيبم ))  ناطلس  مكل  مأ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
مهكفإ7- نم  مهنإ  الأ  نودـهاش *  مهو  اثانإ  ةـكئالملا  انقلخ  مأ  نونبلا *  مهلو  تانبلا  كـبرلأ  مهتفتـساف  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 (( . نيبم ناطلس  مكل  مأ  نوركذت *  الفأ  نومكحت *  فيك  مكل  ام  نينبلا *  ىلع  تانبلا  ىفطصأ  نوبذاكل *  مهنإو  هللا  دلو  نولوقيل * 
-8 (( . نيقداص متنك  نإ  مكباتكب  اوتأف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 . كلذ مكلوق  يف  نيقداص ))  متنك  نإ  هيف ((  كلذ  ينورأف  ةاروتلا  مكباتكب ))  اوتأف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

-10 (( ابسن راصبألا ((  نع  مهبانتجال  ةكئالملا  يأ  ةنجلا ))  نيبو  ىلاعت ((  هنيب ))  نيكرشملا ((  يأ  اولعجو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . اهيف نوبذعي  رانلل  نورضحمل ))  كلذ ((  يلئاق  يأ  مهنإ ))  ةنجلا  تملع  دقلو  هللا ((  تانب  اهنإ  مهلوقب 

-11 . ادلو هلل  نأب  نوفصي ))  امع  هل ((  اهيزنت  هللا ))  ناحبس  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-12 (( . نيصلخملا هللا  دابع  الإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

13b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 276  )  ( 72  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نيصلخملا هللا  دابع  الإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-2 . ءالؤه هفصي  امع  ىلاعت  هللا  نوهزني  مهنإف  يأ :  عطقنم  ءانثتسا  نينمؤملا  يأ  نيصلخملا ))  هللا  دابع  الإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-3 (( . نيقداص متنك  نإ  مكباتكب  اوتأف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-4 (( . نيقداص متنك  نإ  مكباتكب  اوتأف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-5 (( . ميحجلا لاص  وه  نم  الإ  نينتافب *  هيلع  متنأ  ام  نودبعت *  امو  مكنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نينتافب6- هلوقب ((  قلعتم  هيلع  و  مكدوبعم ،  ىلع  يأ  هيلع ))  متنأ  آم  مانـصألا ((  نم  نودبعت ))  امو  مكنإف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ىلاعت هللا  ملع  يف  ميحجلا ))  لاص  وه  نم  الإ  ادحأ ((  يأ  (( 
دلو7- نولوقيل *  مهكفإ  نم  مهنإ  الأ  نودهاش *  مهو  اثانإ  ةكئالملا  انقلخ  مأ  نونبلا *  مهلو  تانبلا  كبرلأ  مهتفتساف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

 (( . نيبم ناطلس  مكل  مأ  نوركذت *  الفأ  نومكحت *  فيك  مكل  ام  نينبلا *  ىلع  تانبلا  ىفطصأ  نوبذاكل *  مهنإو  هللا 
؟. 8- لاص يف  ءايلا  تفذح  اذامل  ميحجلا ))  لاص  وه  نم  الإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف 
؟. 9- لقاعلا ريغو  لقاعلا  نودبعي  نودبعت ))  امو  مكنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف 

؟. 10- ىثنألا دولوملا  ىلع  ركذلا  دولوملا  لضفي  هللا  نأ  تايآلا  لمجم  نم  مهفي  له 
هللا11- ناحبس  نورضحمل *  مهنإ  ةنجلا  تملع  دقلو  ابـسن  ةنجلا  نيبو  هنيب  اولعجو  نيقداص *  متنك  نإ  مكباتكب  اوتأف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

 (( . نيصلخملا هللا  دابع  الإ  نوفصي *  امع 
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-12 (( . ميحجلا لاص  وه  نم  الإ  نينتافب *  هيلع  متنأ  ام  نودبعت *  امو  مكنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
يف13- مولعم ))  ماقم  هل  الإ  دـحأ ((  ةـكئالملا  رـشعم  آنم ))  امو  ملـسو ((  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلل  ليربج  لاق  نيلالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هزواجتي هيف ال  هللا  دبعي  تاومسلا 
-14 (( . نوحبسملا نحنل  انإو  نوفاصلا *  نحنل  انإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-15 . هب قيلي  امع ال  هللا  نوهزنملا  نوحبسملا ))  نحنل  انإو  ةالصلا ((  يف  انمادقأ  نوفآصلا ))  نحنل  انإو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

14a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 269  )  ( 75  ) 

 :- تايوتحملا  

هب1- قيلي  امع ال  هللا  نوهزنملا  نوحبسملا ))  نحنل  انإو  ةالصلا ((  يف  انمادقأ  نوفآصلا ))  نحنل  انإو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
.

-2 (( . نيصلخملا هللا  دابع  انكل  نيلوألا *  نم  اركذ  اندنع  نأ  ول  نولوقيل *  اوناك  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نم3- اـباتك ((  اركذ ))  اندـنع  نأ  ول  نولوقيل *  ةـكم ((  راـفك  يأ  اوناـك ))  ةـليقثلا ((  نم  ةـففخم  نإو ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هل ةدابعلا  نيصلخملا ))  هللا  دابع  انكل  ةيضاملا ((  ممألا  بتك  نم  يأ  نيلوألا )) 
فوسف4- بتكلا ((  كلت  نم  فرـشألا  نآرقلا  وهو  مهءاج  يذـلا  باـتكلاب  يأ  هب ))  اورفكف  ىلاـعت (( :  لاـق  نيلـالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . مهرفك ةبقاع  نوملعي )) 
؟. 5- ناكملا دارملا  نأ  نيعتي  الأ  مولعم ))  ماقم  هل  الإ  انم  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف 
-6 (( . نوحبسملا نحنل  انإو  نوفاصلا *  نحنل  انإو  مولعم *  ماقم  هل  الإ  انم  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
اركذ7- اندنع  نأ  ول  نولوقيل *  اوناك  نإو  نوحبسملا *  نحنل  انإو  نوفاصلا *  نحنل  انإو  مولعم *  ماقم  هل  الإ  انم  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

 (( . نوملعي فوسف  هب  اورفكف  نيصلخملا *  هللا  دابع  انكل  نيلوألا *  نم 
-8 (( . نوروصنملا مهل  مهنإ  نيلسرملا *  اندابعل  انتملك  تقبس  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يه9- وأ   [ 58  : 21 ىلسرو [ ))  انأ  نبلغأل  يهو ((  نيلسرملا ))  اندابعل  رصنلاب ((  انتملك ))  تقبس  دقلو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( . نوروصنملا مهل  مهنإ  هلوق (( : 

14b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.23  ) ( ةغرفم  )  ( 266  )  ( 56  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نوروصنملا مهل  مهنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . نوبلاغلا مهل  اندنج  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
رصتني3- مل  نإو  ايندلا ،  يف  مهيلع  ةرصنلاو  ةجحلاب  رافكلل  نوبلاغلا ))  مهل  نينمؤملا ((  يأ  اندنج ))  نإو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ةرخآلا يفف  ايندلا  يف  مهنم  ضعب 
؟. )) 4- نوروصنملا مهل  مهنإ  هلوقو (( :  نوفاصلا ))  نحنل  انإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  بارعإ  نيب  قرفلا  ام 
-5 (( . نوبلاغلا مهل  اندنج  نإو  نوروصنملا *  مهل  مهنإ  نيلسرملا *  اندابعل  انتملك  تقبس  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
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مهب6- لزن  اذإ  مهرـصبأو ))  مهلاتقب ((  هيف  رمؤت  نيح ))  ىتح  ةـكم ((  رافك  نع  ضرعأ  يأ  مهنع ))  لوتف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 (( نولجعتـسي انباذعبفأ  مهل ((  اديدهت  ىلاعت  لاق  باذعلا ؟ اذه  لوزن  ىتم  ءازهتـسا :  اولاقف  مهرفك .  ةبقاع  نورـصبي ))  فوسف  باذعلا (( 

؟.
-7 (( . نيرذنملا حابص  ءاسف  مهتحاسب  لزن  اذإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
سئب8- ءآسف ))  موقلا ((  نع  ةـحاسلا  ركذـب  يفتكت  برعلا  ءارفلا :  لاق  مهئانفب .  مهتحاسب ))  لزن  اذإف  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . رمضملا ماقم  رهاظلا  ةماقإ  هيف  نيرذنملا ))  حابص  احابص (( 
ملسو9- هيلع  هللا  ىلص  هل  ةيلستو  مهديدهتل  اديكأت  ررك  نورصبي ))  فوسف  رصبأو  نيح *  ىتح  مهنع  لوتو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

.
-10 (( . نيلسرملا ىلع  مالسو  نوفصي *  امع  ةزعلا  بر  كبر  ناحبس  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

15a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.87  ) ( ةغرفم  )  ( 266  )  ( 64  ) 

 :- تايوتحملا  

نيغلبملا1- نيلسرملا ))  ىلع  مالـسو  ادلو ((  هل  نأب  نوفـصي ))  امع  ةبلغلا ((  ةزعلا ))  بر  كبر  ناحبـس  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . عئارشلاو ديحوتلا  هللا  نع 

-2 (( . نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . نيرفاكلا كالهو  مهرصن  ىلع  نيملاعلا ))  بر  هلل  دمحلاو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
؟. 4- تالاح سمخ  يف  ةروصحم  ةركنلاب  ءادتبالا  تالاح  له 
ءاسف5- مهتحاسب  لزن  اذإف  نولجعتسي *  انباذعبفأ  نورصبي *  فوسف  مهرصبأو  نيح *  ىتح  مهنع  لوتف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةشقانم 

 * نيلـسرملا ىلع  مالـسو  نوفـصي *  امع  ةزعلا  بر  كـبر  ناحبـس  نورـصبي *  فوسف  رـصبأو  نيح *  ىتح  مهنع  لوتو  نيرذـنملا *  حاـبص 
 (( . نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو 

-6 (( . نوبلاغلا مهل  اندنج  نإو  نوروصنملا *  مهل  مهنإ  نيلسرملا *  اندابعل  انتملك  تقبس  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
حابـص7- ءاسف  مهتحاسب  لزن  اذإف  نولجعتـسي *  انباذعبفأ  نورـصبي *  فوسف  مهرـصبأو  نيح *  ىتح  مهنع  لوتف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

 (( . نورصبي فوسف  رصبأو  نيح *  ىتح  مهنع  لوتو  نيرذنملا * 

15b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.69  ) ( ةغرفم  )  ( 269  )  ( 66  ) 

 :- تايوتحملا  

ءاسف1- مهتحاسب  لزن  اذإف  نولجعتـسي *  انباذـعبفأ  نورـصبي *  فوسف  مهرـصبأو  نيح *  ىتح  مهنع  لوتف  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف  ةـمتت 
 (( . نورصبي فوسف  رصبأو  نيح *  ىتح  مهنع  لوتو  نيرذنملا *  حابص 

-2 . لهجلاب رذعلا  لاوحأ  يف  ةدئاف 
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